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REGULAMENT

Comercializare abonamente și bilete la meciurile de baschet ale
CSM CSU Oradea în sezonul competițional 2022/23
CSM Oradea pune în vânzare bilete și abonamente la meciurile pe care le
organizează în cadrul Ligii Naționale, Cupei României și FIBA Europe Cup pe
parcursul sezonului 2022/23.

Prețuri
ABONAMENTE
- Copil până la 4 ani (fără loc rezervat) – Gratuit
- Persoana cu dizabilități (documente justificative) – Gratuit*
- Copii și elevi, între 4 și 18 ani (în baza carnetului de elev) - 150 lei
- Studenți (în baza carnetului de student) - 200 lei
- Pensionari (în baza talonului de pensie) - 200 lei
- Adulți (abonați vechi, în baza cardului de abonat din sezonul 2021/22) - 250 lei
- Adulți (abonați noi, vor fi considerați noi toți cei care nu au avut abonament în sezonul
2021/22) - 350 lei
- Pachet Family 2+1 (doi adulți și un copil 4-18 ani) - 600 lei
- Pachet Family 2+2 (doi adulți și doi copii 4-18 ani) - 700 lei
Prin achiziționarea unui abonament, persoana respectivă beneficiază de acces la
meciurile organizate de CSM Oradea în următoarele competiții Liga Națională (toate
meciurile de acasă, sezon regulat și playoff), Cupa României (toate meciurile de acasă,
indiferent de fază) și FIBA Europe Cup (toate meciurile de acasă, indiferent de fază) la
baschet masculin, susținute în sezonul competițional 2022/23.
BILETE
- Copil până la 4 ani (fără loc rezervat) – Gratuit
- Persoana cu dizabilități (documente justificative) – Gratuit*
- Copii și elevi, între 4 și 18 ani (în baza carnetului de elev) - 5 lei
- Adulți în Liga Națională și Cupa României - 15 lei
- Adulți în Cupele Europene - 20 lei
* Exclusiv la sediul CSM Oradea (str. Traian Blajovici, Nr. 24, Oradea).
Prețurile conțin TVA 5%.
www.csmoradea.ro

Prețurile practicate, atât la abonamente, cât și la bilete, sunt generale. Nu există
categorisire a prețurilor în funcție de locul și sectorul din sală.

Modalitate achiziționare
ABONAMENTE
Se comercializează în sistem online, prin intermediul partenerului de ticketing www.eventbook.ro , respectiv la sediul CSM Oradea (Str. Traian Blajovici, Nr. 24,
Oradea).

Calendar
Persoanele care au avut abonament în sezonul competițional 2021/22 beneficiază de
prioritate. Astfel, campania de comercializare a abonamentelor se va desfășura după
următorul calendar:
-

-

Abonații din sezonul 2021/22 – în perioada 8-21 August 2022 cu prioritate de
locuri în Oradea Arena și locurile din sezonul precedent rezervate în sistem până
la data de 15 August inclusiv. La sfârșitul acestei zile locurile abonaților vechi în
Arena Antonio Alexe se vor debloca.
Abonați noi – începând din data de 22 August 2022. Locurile rezervate rămase
nesolicitate în Arena Antonio Alexe vor fi eliberate și vor fi scoase la vânzare
generală.

Echipa de baschet masculin CSM CSU Oradea va disputa meciurile de pe teren propriu
în sezonul competițional 2022/23 la Sala Polivalentă Oradea Arena. Atunci când
aceasta nu va fi disponibilă, Leii Roșii vor juca la Arena Antonio Alexe. Din acest
motiv, comercializarea abonamentelor va avea o procedură mai complexă pe care o
prezentăm mai jos.

Procedură
Abonații vechi – începând cu 8 August 2022
Beneficiază de locul rezervat în Arena Antonio Alexe și prioritate la selectarea locului în
Oradea Arena. Locul rămâne rezervat până în 21 August 2022 inclusiv, după care se
eliberează din sistem, dar beneficiază în continuare de discount.
Procedura este următoarea:
1. Abonatul vechi intră pe platforma eventbook.ro și accesează pagina abonament CSM
CSU Oradea Baschet Sezonul 2022/23.
www.csmoradea.ro

2. Introduce codul afișat pe cardul de abonat vechi. Dacă este valid va trece la pasul
următor.
2.1. Posesorul de mai multe abonamente (spre exemplu Family Pack) are opțiunea de a
introduce mai multe coduri deodată pentru a nu repeta procedura pentru fiecare
abonament în parte.
3. Este direcționat pe planul sălii Oradea Arena (sunt active doar sectoarele 1-11 pentru
abonamente). Își alege locul dorit și trece la pasul următor.
4. Este direcționat pe planul sălii Arena Antonio Alexe unde are posibilitatea să-și
confirme locul din sezonul 2021/22 sau să-și aleagă alt loc (locurile celorlalți abonați
rămân rezervate).
5. Este direcționat pe pagina unde efectuează plata.
6. După efectuarea plății primește pe e-mail confirmarea plății.
7. Ridicarea cardului de abonat se face începând cu data de 22.08.2022 de la casieria
CSM Oradea (str. Traian Blajovici, Nr. 24, Oradea).
Abonați noi - începând din 22 August 2022
1. Doritorul de abonament intră pe platforma eventbook.ro și accesează pagina
abonament CSM CSU Oradea Baschet Sezonul 2022/23.
2. Este direcționat pe planul sălii Oradea Arena. Selectează locul dorit/disponibil în
Oradea Arena și trece la pasul următor.
3. Este direcționat pe planul sălii Arena Antonio Alexe. Selectează locul dorit/disponibil
în Arena Antonio Alexe și trece la pasul următor.
4. Este direcționat pe pagina unde efectuează plata.
5. După efectuarea plății primește pe e-mail confirmarea plății.
6. Ridicarea cardului de abonat se face începând cu data de 05.09.2022 de la casieria
CSM Oradea (str. Traian Blajovici, Nr. 24, Oradea).
Ziua porților deschise la Sala Polivalentă Oradea Arena
Sala Polivalentă Oradea Arena va fi noua casă a echipei de baschet masculin CSM
CSU Oradea. Până la această oră s-a organizat un singur eveniment baschetbalistic, All
Star Game-ul baschetului masculin românesc, pe 20 Aprilie 2022. Pentru a veni în
sprijinul suporterilor, conducerea CSM Oradea oferă suporterilor posibilitatea de a vizita
www.csmoradea.ro

noua sală înaintea începerii comercializării abonamentelor pentru sezonul competițional
2022/23.
Joi (04.08), în intervalul orar 9-15, doritorii de abonamente pot vizita Oradea Arena
tocmai pentru acest scop. Accesul în incinta Oradea Arena pentru ziua de joi (04.08) se
va face pe la intrarea administrativă, acolo unde este și sediul CSM Oradea. Este vorba
despre poarta din mijloc, pe latura dinspre linia de tramvai/pârâul Peța. Accesul va fi
permis exclusiv pe nivelul parter pentru această acțiune.
Campania de comercializare a abonamentelor se va desfășura exclusiv pe locurile
amplasate în inelul de jos (cea mai apropiată zonă de teren) la Sala Polivalentă
Oradea Arena (sectoarele 1-2 și 4-11). Conform evoluției campaniei de
comercializare a abonamentelor se va lua în considerare oportunitatea deschiderii
sectoarelor 15-33 pentru comercializare abonamente.
NOTĂ
La ridicarea cardului de abonat persoana care achiziționează abonamentul trebuie să
facă dovada faptului că se încadrează într-o categorie cu preț redus (carnet pentru elev
sau student, talon de pensie pentru vârstnic). Dacă nu se face dovada, abonamentul se
anulează unilateral, cu efect imediat.
În atenția persoanelor juridice, la solicitarea expresă, celor interesați li se va emite
o factură (și chitanță dacă plata se face în numerar), la sediul CSM Oradea.

BILETE
Se vor comercializa în sistem online pe platforma www.eventbook.ro, respectiv la sediul
CSM Oradea - str. Traian Blajovici, Nr. 24, la casierie (intrarea administrativă dinspre
linia de tramvai). De asemenea, se vor putea achiziționa la partenerii Eventbook (lista
acestora urmând a fi actualizată).
INFORMAȚII IMPORTANTE
Abonamentele și biletele pentru minori se comercializează în prezența unui adult
(părinte/tutore).
Accesul în incinta sălii de sport se va face numai pe baza cardului de abonat sau
biletului achiziționat, care va fi prezentat pentru verificare/scanare. Nu va fi permis
accesul în incintă pe baza dovezii de plată. În cazul în care cardul de abonat se
pierde, proprietarul trebuie să contacteze CSM Oradea pentru eliberarea unui nou
card (contra cost).
În pofida deținerii unui bilet sau abonament, unei persoane îi poate fi interzis accesul în
sala de sport dacă aceasta dă dovadă de comportament necivilizat și nu acordă
www.csmoradea.ro

respectul cuvenit celorlalți participanți la eveniment, se prezintă în stare de ebrietate, ori
din orice motiv devine agresivă fizic sau verbal.
Abonamentele și biletele sunt disponibile tuturor persoanelor care doresc să
asiste la meciurile organizate de CSM CSU Oradea cu precizarea că accesul în
sala de sport va fi permis numai în condițiile permise de autorități. Pe această cale
recomandăm tuturor posesorilor de bilete și abonamente să se informeze prin
intermediul căilor oficiale în contextul evoluției pandemiei COVID-19, lucru ce
poate să determine modificări ale legislației și implicit regulilor de acces în incinta
sălilor de sport.
NOTĂ
Abonamentul/biletul achiziționat pentru meciurile de baschet NU poate fi utilizat la
meciurile echipei de handbal și viceversa.
IMPORTANT
Prețurile biletelor pot suferi modificări în contextul modificării legilor fiscale.

Conducerea CSM Oradea
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